
 61[ * כפור ליום נעילהתפלת

 למתפלל יסתמו b~c לסזסר וים ס6ילנות, כרקם כבתמס סתטס לבקיעת סמוןזמנם
 סדמס. ונס סכוככיס 5*ת עם *ותם היסייטו כענין סתמם למקיעת סמוך 4*16תסכלילס

 שלה: ךסל)יף עור כיסף יושקאקרי
 : טיסיי שן ס4ם טשרי לף שגיה ס4םטשרי
 לגרשה השלף אלוהי ארוממף לדוד*טהלה
 ש9ף י"סייה חגר32 ?ש5-יים יחד: לעילםשסף

 קער: א'1 ולאלתי 9?י ומהלל :: גדיל)ע,למ!ור:
 כביד ןא-ר שידף: ידור מעשיף וששח ידורדור
 Tnt$o טאיפה: גקלאמיף ךרגר'אשף

 יש"ו רב-מובף ז"ר אסשך8הץ: יגדלורזףיסקרו נראמי
 יריי- טק" טרד ג ורחים סגיו :ייגן':נערק?ף
 'ודוף ערנשל-מעשר: ךרחשיו יבל ץ מובחמד:
 סיכיסף ונוד ך3רקושה: נסס?'ף ש5-תחשיףן

 3ביר.תיו האדם לסגי להרריע ידברו: הגכורתףיאושי
 ?5"צל?ם סלכ,ת טלכ,תף מ5כהתף: בררוסכור

 לש5-שפשעיכם ץ סיעד ייי: ושי-ריי'יישל?ף
 ךטטה :ששרף אלוף כל "יני : )ק5-סשמימיםוזיקף

 טרק-!בף פרדוקס בעתו: טרז-אכלכםנותן-שוהכם
 ךססיד שס5-ךרשוי " צדיק רצון: לש5-סייסשק?

 ולנסע ךירז-שוןסכם געולה רצוי-(ןט'יקחסרז: וקךףהי חשר לכל לש5-קרסיי ע קריבוסל-קעשיי:
 כרנ וטרז יורק-כי[-אהביו ץ שומרויוש?כם:

 כ5- ךיברף פי לדבר יי "סלת ישפיד:סרשעים
 :ה ?שרף 41?%נף 41ד: יעולם 1ךשו שםששר
 ללעה: ךעד-עולםשעטה
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 זאת טסי : ע טם לנעקב רשע ולשכי ניטל לעיןוכא
 אשר-אסא יקביי זלןף אשר ריחי ?י שטר אתםזריזי

 ע זרע~רעףאמר ומפי ורעף ומפי יפיף :מ4שף לארקקי
 : ?שראל טהלא ישב מדוש וסטה מד-שלם:טסה
 סלא צבאות יי קדוש קדוש י הדיש ושסר טלעף ףקוקרא

 קריש נשיךין סןןדן יל 94ק9ל'ו לבודו:9ל-ס%וץ
 שכיגס"יקדישעל,שךזאעוכי בית עלאה מיימאכשטי
 מלא ילצלמ יי * זל5א ולצלמי לןלם קריש*נע-מהי
 קול טמרי ואשסע רוח ודשאני ןמרה: זיו9לנ"ךזא
 רוחשו קסלטס' סיקימי: לכוד-ו: שריף *דולכעש

 עריץ ןטירין רסשיחיל ס*י4ש עע קל כתייושעזת
 : וסלץלעולמןעד י י' : שכקטה טית מאסר דייהרוש

 פייסם אלחי יי 4*למיזלמיא: לזלם "אם("סלכותה
 טסשבות לשר לעולם שמראובת אבקנינו וווה4שסק
 ולא זין יכמר רחום ןהיא : אלא ל99ם יהכן עמףלכנ

 כיאשה כלהנסתו: יעיר bb1, אפו להשיב?,2סיתוהךבה
 שדק "הקסף : ל9ל-קרשיף ןרכ-ס9ד נסלח מוכ4ד4'
 לשביסם מ9ד יקב ט9ת T~e : ט9ת ןתלרסףלעולם

 יום י יום אדני ברוך : מימיפרם שבקינו"שר-נשסס
 9ד: באס טרם בשרי 94אות ע קלה: איהיועקב*4 סשננ- עפני יכאות יי : קלה :שוקתנו האליעקם-לנ4

 אל'קינ4 המא קרוץ 9ים-קראנף: יעג4י מקלך * הושקהיי
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 ת"ת לנף וקן נ4ן-סתועים נס9ךיל4י ל9בודו"שרשני
 בתורועו לקני ?קסת המא * 9ת45י 4טע עולם וסיט9ת
 ולמסדו רצומ ולקשות ררטתו טהשתו שלקניהשם
 :סי לשגולה: נלד ולא לריק 4ינע לא קא , שלםשל9נ
 ?מיף "4"מיר -נסינו טללנינאלטי ם מל49יףרצון
שעולם

 ר-פ."
 וברכה סובה ופוש ונרמה ונמה ונושה

 וישרף לקען משא: שעולם ולסי סשקיס :מותלדוגי
 יי קייה שי עדי-עד בץ שמחו שמטחו: :י נסנה ביי?נסח "שי ם שייר : אלץ לעולם 11למי * וים ויאשנוד
 לא-עזבת שי שמף ידעי כף לקמחו עולמים:צור

 המריר: תירה צףקו?4ר'ל ללעז חפץ יי יי:דרשיף
 816. :ייטע :יעהע צבור לשליחתפלת

Seabbifdg.-
~albe 

bae 1141זע 
~SorSetet 

set 
 : לאמו רפרט נאשר "דדי 3" ?גול-נאועמה
 הטיק: סעיעבם כי וכמריף ה רחקיףזכר

 כרעועה די-ברא רבאבןל9א ו?תקרששמה ?רזגרלמ,!
 ר9י-נית- ובמי וכיומיכון ימייכין טלכומהוסליך
 * אטן ואטרו מריב, וסטן בענלא?שראל

 4י%א* ילעלטי לדלם יערף רשא שטהומא
 ושלא *לא היא בריף ךהושא יט" וממללווסעלה ץססךי ממנשא הסרטם הסיטרוס4רףהשמנח
 ר"ט?ז שס9סא ושיססא ושלסאסן?%ק-9סא

 : ~TG וץ9רף9זל9א'
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 יסתעף: ~גיי וסי משית "שמי חף*' " . '.
 חלטי 98יסם אבימקגיטי 41טי אלצינו ג שטה'שרוף
 וס5 עליון אל ןהנ?א ס*בור שדול ס4 יארג 41ט'שסק
 מאל טיש "בא חסרי ןזוכר סכל ןקגה שוסיםמסטיק

 נ ששלה ימו ןקעןלסגי,לג'סם
 השים* בספר ןססקנו * כשים שעץ מלץ * לשיםזכסנף
 וקונן* ימושיע ע"י סלד סדם* חיטיםלטע9ף
 IQ~tSN: סנן ? 8טהסייף
 * דוושכן 5 רב שמה סמים לתיוק "דני לעולם נבור"מה

 מיסף ובים ברחמים טסים קסמה 9ס9ד סים9כלש5
 שכינתו ומקנם חסורים ומוזיר חולים ורוסאמחלים
 קלך לד רשה גסי ומירשן קעל מקוף סי עסר4לשו
n~Dgלבועה: ושלק"מ ויתירק 
 שרמיכם* ןצוריולחןים סרמסים*זוכר טב עקיףסי

 : סשי"ם כוסות יי שקןה ברוך יסתים* לשמיתששס87טה
 פלה: יהל5וץ יים בסל וקיושים ישנהץקריש קדוששמה

 של" ן8יססףעל של-קעייף על "לקימ ע ססרףסכומן
 3ל* לפסף כךקטמוו סטעשים 3ל גךיראוףטה-ששיאת

 בלסכ יצונף לעשית אמת אגךה כלם רעשישסריסים
 בירף ע'ו לפניף שהשלמן אללךנו ן ערדענו כמישלם
 שבראת: טה של 2ל נלא כשסף שיסעףרגכעיה
 ןמקטק ,דמ'ף מסלה לעקף % שכוד מןובכן

 לאיצף שכהה לף למימלים פה יסמה,ןלדורשיף
 בימינו: כטמרה סשימף ךשיימן גר נעריכת עסכף ליוד ןךן יצמיסת לעירףןששון
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 ותמידים _nl~V_1 וישרים וןשמחו ןיאו צדיקיםגססן
 שלה ןכל-סך-שןה * טקיץ-9יס ךעילתה יגילובך3ה
 סן-השךץ: ודון שסקלת שימעסיי "סיהישד

 לכבי יי טטהןססלוך
 כשכד יסרצין ש"טן?יף על

 מללש": ודי ידי ציין קיקיך לעילם והנהידיך קךשף ?השרי כשת"ב קךשף. עיר יכירושלםשבשף
 שינתוב * סכ*ןיף חלך וטין שמף ןנורא 4טהקדוש
 * בצדקה נקרש מקדוש ןסטל לטשכם צוואות ייהנכ"

 : סקדוש סקלך ן "טהשריף
 ןקרכקנו שמעוסיףי ןקרשקנו * הלשונות משלןרימססנו . 9י ךאיס איקני טקסט . ~_Q9%U משל שסרקנףטלה
 קכאס: עלךני ןהקדוש סיאול ושסף . שנף-סףסלקנו

 הזה השבת טת-יוכל בטמסףק אלהינו ייופתן-לנו
 למוחילתה יקז*-ק כשפריכם יום ואת וכמנוהםלקרושת

 עןם: ל'י'טת זקר קהש נוקראבאהבנו 4יק-של:ןפוכץיני וליסף-בו ייכשריקןלקליסדק
 מך4ה ממטה ו"'ע שכא שלה * אמס'ניטלפיניןאלמ'

 שביקיני* וושייז וטקיגוי זסיגףי ךזכי ך9קיךשמע
 * הרשף עיר יייש*ם ןזסרון עעךף. ןוד כן מקיסיזכרון

 יימובה ליללה לשנןר. ושרטל כעז ע9ף שלוזסר71
 סש-ר,ם ביום ילשלום ולחיים ולרחמים ולחמדולחן
 לנךכהןדוטשנו בו וםקגט למונה בו עגינו ורטן ז *ד"ה
 ורסם"לם * ןחו4ף חום . ורחמים :שיעה יסדיר . לשיםכו

 "טה: מיחום סנון 9גך אל כי * טלךף?י%נף סיןהחטל%נו.
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 השבת שינכם לקינותינו י מסל אב1תינו* ואלהיאלהינו

 )ןסמאק'נו( כשקיני ןמעכי מסה * הזה השץרים וביום"זה
 לקערי ישתיר מלה היא אניי אביי 9טמיי *ס4~ךעץןף
 וךץ9ך 9ז4'ף 49נ טייחי ונאמר : לא-אזכרןסמאתיף
 ד,4ה שי-כיום ן3תטר נטלשיף: שי אלי שוכהספאתיף
 ן לסבי ממאסיבים סכל טסתם לטסי _עליתםןכסר
 רשלנו ממוקף שזזני * תתוסף סלקני וס97ן'4יט'ף קדשני במנוחתנו( רצה אבותינו יאלהי )אלהיני :מעקרי

 "השר שב" יביציז כאהבה אירני יי )ישלנושי"?מף*
 לטת* לזסךף לבנך ןכ(הך שמך( מקרשי ישראל בהוינוחו
 וסול* מוסל קיף לתו "'ז ומכל4מ'ף ידורדיר י9ל- ןזייו לשלטי יללו עךיר"ל גיחן טסהשי

 2מו ולעונות לעינותינו ןסילף מוחל קלף ן, אתהברות
 קלף ןשנה* ככל-ש9ה טעימותינו יקעכיר ושןטל'צית
 ובגירים: ןיום יתקטל השביץ קקיש קל-ס"ןץעל

 וסשכ יסססלסם* ושראל בעשף צולקינו ערצה
 ואהבה יתפלתם ישרף ךטשי ביסף לרסיר טסיהאת

 "סה צייד * למחסים יצ'ון 9שו9ף עשוניוססהיק עקף* שירטל :עבירת סטיי לרצת יסק 9רצ71סקכל
 לי'ון: שסטתו הטהז'ר%

 "כיקינף וניל"י אלילינו יי הוא שטסה לד אכחנףמורים
 נודה לדורןדור הוא 3שץנואתה טען סץנו 2מך*צירלעולם
 %ןףועלכשכוסינו סיימסטסורים ץסטרטחלקףעללף

 נפלאוסיף ןעל עמנו יום שככל יפיף ועל לץשלקויות

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 כפור ליום נעילהתפלת622

 לד: קקינו מעולם ממדיף תמו לא שי ומסרסםרמקיף סיי לא שי מפי * ומלכדם שי9ל"ת4וכו9חימשירשיף
 וןד: לעולם טסיי שסףסלש4י ווכזריטם התשרף כלםנעל

 9רקןף: כל-שנ5 מרבים לחייםבסיום
 :שטתנו ס4 באקת שסף טת ויהלך יוד4ףקלה a~lci'ןכלס

 להיךית: ולף4ץה לשלוף מפיכ "טהר שיוד 'מךסניקלה
 ועל עפעף ררססימ ןקקד סן וברכה פיכה שליםשים

 שי פניך שאיר שאסד 3לט "אינו קרקרי עשף?לישראל
 חפר ואהכת סלים תמת חלטים ע *4 יני סניףשאור
 להרד שעקוף *השרב כחיימושלים כרמשים וכרקהשדקה
 ששליקף* יישל-שענן ש9לןער( השהוטלאתקנטף
 ונסתם נןסר מיסה וסריסה ושלום כרכה חץיםוספר

 * הלשלים סיבים לסיים ןשר4 עיףשירז וסללש4רר"הסנו

 משלים: עישה ן "טהסרור
 דבוקינו* ואלהיאלטרפ

 לשדףטנא
 טסלקני'י

 אנחנו שאין סטסיקנו טמעלם
 נאלמי אלהינף יי לקקןף ליסר זרף וקשי שסיםעד

 : תמאנו חנינו אכל המאנו בלא אנקנו צדיקיםאבותינו
 העוינו. רשי. דורנו עלנו. סטננו."קקנו.
 קררנו* נצצנו* סררני* לצמ* ססמ*רע* יעצני שקר* סקלנו סקסנו* זדנו*והרקענו*
 * ו,9ענ4 ערף* קשינו צררנו* לשדנו*עלינו*

 הז%טעבו: טעינו* סקסנו*שקמנו*
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 יאחה : לט שיה ילא מפוכים וטקמשיקיף הופועויזיףסךנף
 חית4?'סןח%נוהךשענף: כי * קלינו משא של על8?יק
 שוכל ל49וף 4ססי יטה * קרום יושב לטליה נאסרטה

 ייע: שס"ק וסוכלות מיסרות שי חלאשסקים*
 קשושה ויכורך לפושעיבנם :ד נוסןהתה
 להתור1ת שלקינו ך וסלסלנו קבים.לקכ5
 4קו5 לקען ס75עכדסיני עללסוף
 לסיף שלטה כהקש4סה 4ו-קקסלךי:כינו
 שקרס: אשר דיךיף למען קניחחיםכאשים
 ללחמי ם ואין חוכוסינ4 לאשי קץחין

 רמה שחמריסט יודע ושטתה *כשמותינו
 אגסנו טה . שלטסנו חרגיס לסיעךותולעה
 טה ישענו טה מהקם טה סגדנו טה מיניטה
 לסוף שין סלמ3כלשים מלא אכוקיטמשלמי שלקיני ן לסעף נאסר טה 3בורסנ4 מהכקנו
 טרע ככלי ומסטים רהי4 כלא משםומנשי
 סיל מזלםוזשי סך'י טעשיסם רכ כי משכי ככליינבונים

 לש4-

 סך סלדם ~טוסט
 : סקל סכל כי שיןמכמשה
 לעמוד זש:ירהז טראש ש13ש השדלטששה
 ואם-יירק טה"סעל לו יאמי סי כילסוף:

 את כחמסה אלהינו יי וחתן-לנוטה-יחן-לר:
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 קץ מןה הכפרים צום יום( ואת 3השבת.הזהיום
 כל:ע!נוקינו 2ל ומליעהומהילה

 לקע~
 ג-רל

 רחם סרכים כרמקיף ושסה : שלםכליב רצ!נף דקי לעשות אל'ף !4ש,נ ורשלזשק
 שששטי * שלם 3סשסמת סספדץ לא 3יעלונו
 : קרוב מחידתו קרגישהו 3חטעאו ךדרשי
 טסשמסיר שז וטיש ירט וכשע יוכזב:ושטר
 כי-ירבה ?"ל-שלמינו ןזשמטהו אל-ייוישב
 שרך8 נשחים סנין סליחות אלוה ושסה :לסלדס
 יסטיב-ם לסטיב רטרקה ורב-חמר"-ור-ק
 ססץ "מה ופיז רשעירק במשיכי-קשסה

 44ם סי-שגי אלילם שמר שקשטי *3טיססם
 אם- כי הךשע ממות אם-אחפץ להוהשרק
 מפרכיכם שיבי שיבר * וחזק טמרכן ע רש3שוב
 רנאמר ישראל: כיח סמיתי ולטהקרעים
 סשא "ינקוהוה 4ים רשע מדת יקפץסס8ץ
 אחפץ לא 3י ג"טר ןסיץ: טירסיומשנכד
 : וסח וסש'בי * :והוה שיגי נים סטתשמות
 ?נידור ןזיין לשלטי ותסלד שירשל שלסד 8טהטי
 : אתה( )אלא נסולף מוסל פלד לוי אין יטכלזניףודור

 מריאד * ?הימסי יסטר קל * טסיי אני "פר * נשרנילא לאיי שטצר"י ו91שר כדיי "יני מאר"י bebI, שאלטי*עי
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 מ?פףך::י"י רצ,, :הי .ןלשה. בושה 9לא גקל'ליעזך
 טיק לכליף שחמאמי וטה * עיר אמ9א שלא מביסינקמי

 2 ךעים וחלןמ זטירים סלטיי לא 4סל * סרניםהלמקיף

 מיום גששי. ךלטקל4 טך9ה, סן4י ייחמי טמע לשיגי לציי *ארסי
 נששי.ןכל "רציף וקס4ומיף ?תירפף לגי ננגח לכלמף:ה: pyg~'ךנששי

 לקעו . תירפף לקעז חך*מף:-עשה לקעו זט"ף:עשה לקען אשהיקף לקען ושה . טמשג"ם זקלסל סשי,ע4מם ונסרה ו4ה, 4ליסחישגים
 ולנו שלדם ועשה הוא יסיטו שפם עשה : ךשלי צין-י ע*עף לגי ךס4ייז "9יי-ס* ל?ציז ךסיו : נעגןי :מינף היקיעה זריביף:סלצוז
Sy1אברקינו ואלפי 4ידוךנו :ן ליעף ןסיוצון יסו: ן94רי 9ל-:ירשל 
 : 9תירמף מליני ומז שקינו ש%9ה סקקוש פיתשיחסה

 . קרמג9ת וחשנים עולם כיסי קריה תוחרף?שם
 קרמניית: י9שקים עולם פיטי ךירושלם :הוךה סקסת לעך4ן9ה

 * צבור לשליה התמלחחוזרת

;,"ן"..:.,ן,ןן..
 40דיל ס1 אלקנ4הינןקנ לקלס שסי, שקי ."

 ךזכר סכל ןקגה מלכים שדים מקל 24ליין והקראהככר
 : באהבה שמי למען קרסם לבני גל ימכיא "כותסקרי
 אפססה * טוזיגים לעת וטימר * ונכפים חכמיםספיד
 קלף 9גי ולסגן למלית י9מחנוניכם* כמסלהסי

 הרון.בגריס שפים: ןסולק מוחל רססים()9לא
 3ל בעשר ברנרד משר* ירעף דאבע"קא"ב.
 מגער לפלדתך "'ufa מער: בראש31בדר
 משער: בזה לב'וא מגליו * כוערולא
 : מידם כל נצח * איום לנצחף 3שף אמינים"'
 מיום2 ישבניהם יום*נוננני'בצרק עבןרכיפנהת'
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י

 רוחמם. קלףחסץנה?םיחףקמקמקר שמים. !קך,י
 ומנן* ומו,שיענ ע21ר כולד סליכם* איחיתםלט41ף
 שוסם: TAS ן שטהסייד
 * לריש" רב שטה טתימ 'ntee' חדל לעולם 4ב1רשטה

 %סף רכים ברמסים סמים קשיתי תסקי סלים9סלש5
 אכפ4תו ומקיום שמירים ומתיר חולים ורופא9%לימ
 סלד לד ד91ה יטי מיינת 544 7194 סי * ז9ילישני
 ס*ו!ן.ס,גליס ןשטה: ממעקיס ימחצוטסית

 שמוקשי למור ונסקה קרע. לשף"'מגק?א
 חסן * ~ףע ל-מא ושימה וחגן !ימ ת' *רע

 !?ע: כששרכרכה
 תקמבי לנו עפעף ע3-ב. מנו שסףייה

 ןרב: לפנות כשח בםל סמבןנו * קקךב 4א ל"'
 ברחמים* קמוש :צקןיו זוכי * סןסס"ם 8נ 4יףסי
 : משמים ימנה ם שטה גייד * סמים שטהלממי1תחשסז
 * ןק?ה יכם 1p~c בק טלה* ויו טבע"'

 : ויירא חז קץ עת ל * נוקא מה מקום חם כשרת'
 הללעה: ורד לדר עיון עולקיך לעולם ן!שלף
 4א: אי ישרשל חמלות יושב קרושושסה
 קקה כי טבור סיום. 4א סלח 4א זסע"י'

 חרוש: ןטידם* נשא י4מללף *ין-ק
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 והוד אדרכנגון

 הטליהה: עטף "'כי יסלסדץ*שקעיה נאהני אנצסה* ערב תךת'שרב
 שיה* רנני עזר ותמלח* המחח'מוררט
 כזהר ת'פניכם וסלח: מזב ף אחושב"'כי

 :תיר* לסנרי כנגח צרקסם .מצהיר*)הרקיע(
 נא-( לשמע אשאיר: לאשר אמלח"'כי

 שוקנו "' * והושיעני אל ררה שענו*כקטן, "'ימני
 שפלסנו* אח כרצון "'שסע ישעני:שלהי
 את ן "'שוסה ובשסלוקנף* בצנןנו 4אשיר

 הלילם: וששיסה אלי ם *טליים תשובר-ת לכככם* על סני "'תנושכיסני:
 ני .עבור והייכן. נא קלח נול מע"~"ק.

 הדיש: ואיום. נוקא ונסילף ידם.קקה
 אתה כי הדשה מעלה לף וכקן"'

 : ומייס מיסי קללשץליך3ו
 דת( ) לבזארי סטסח קהךה * שךמדן .שיערי"'
 ל?חף חפטח טעה רנונים* שערישמון:
 טה?רה * סשסמרים הקל שערי :חחוןים
 מסרה סמנים* ןבול שערי לועורים:חפטח
 טהרה * טהרה שערי : עיפים לסכליליססטח
 קסדה * כעיטן לסר שערי : וברה לימהחססח
 ותקדש: קע?ץ וקסם חליל: ללאחפסח
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 כקוש.( שסף מטהףישים קןשי שרטי שיס)צמוד

 ויפי* זה טי זה וקרא * ךסיטף יי 2ל ש9תיכת'
 : כנודו כל-הארץ מלא צבאות ץ שדדש"דהמ מדועמקרת
 לעך ך ששלים ומשרתיו עולכם טלאו 3כהאותן

מי.י
 יאמרו: שריף לעפתכם להייו ולקוכם
 סטקימף: ב שבור ביאוףקו"ת

 א91יים: שסע 9טם9ה קעקךם סייד יום 9סליימר שמו4רנ סןןףדים כרםסיםהחן2ם ,9ן הוא מטק1מוק'
ק

nff1p אחד: יי אלהינו ת ישראל שמע 
 יהוא * מייטקןנף היא מלשךי הוא ץקינ5 הוא היץלמינ5טסד

 : לבגים ל9ם לקיית 9ל-סי לעיני ירח9יישניתישטגעני
 אלהים: יי אביקוית
 ארירנו. אריר כדן "וטלין "יןנפפר"מ

 והיה הארץ: ב9ל שקף טייר 9ה אדנונו יי אפיינו איירק'
 אחר: ושמי אהד יי ןהןה ההוא וים ס"רץ שי על לקלףן

 א"ב.ע"ס
 במקמילות ברון חדגיבו* ן * 2יגעף שלוית אלין"'
 ן ממעבינו* שנית 4ללמ ש9ף: חריי 9הע9ף*
 יף הל שסף: אדיר 9ה מרומף* כשמי דרחיוגינו*
 9ה שסף* 9רו9טי כ4ם וסי אדגעף* ןסאטרבף.
 אין סי סי . ארגימ ן . אורגינו בריה וכור : ש9ףיריר
 ן . קננו לשסף 9ה1ר : ששף חייי 9ה . ע9ףד

 פהף שמץ: אריר מה * פעולסף סדן והידיחדגיני*
 מה . לר1ממף רחש לבנו ארגיבו. יי סלטנו.ןגרל
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/ לסללך :גדלינו. 84למנו. ש4-ש ט3זףטדירשמף:  

 יי ומק"מ* סקרנו יחמף: שרק% 9ה ירועף.זשילר
 טרנו שמף: אריר 9ה לשטף* ןנ?ה ןגבו *%רגעף
 ןקרמף ח'רחמיף אדנינו. ן . יהקיטנו ק91סמ :"9ף שריי 9ה שטף* עולמיים צור %דגינו. ןוסגנו*
 ן סגנוננו. קו5 שסע ש9ף: שריר 9דקזיקף*
 : שקף טריר 9ה יחמיף* מישישי אתרומם *אילחו

 הגזטנז: וחזדץןסד . לש"מ אל שקףיי"
 ץ:ןףיה סקיי כסל שסף %ריי מה ארנן3י ץ %יירשרקךנוק'
 אחד: י?מף ץסד ת ןין(ה שהיא ץכ"ום סער. של לקלף52יי

 לעולם ן ךט5ץ קי" : לאמי שהינ הך"ף יסדכרי"'
 לדלף בזיי ייוי לדוי ת' : סלוקי ידי לדר עיון5%"ןף
 לא ספינו ישכהף1ל"ינו קרשסףבקריש גיסיםילגאח
 : אהה ןקדוש הדול תלד אל כי לעולמן2ד:מיש
 %4רק קך"ס. כעיכד( )נ"6 שקך?סף טקרעקיףשי

 ט4יד מול ךשר* מליץ באין שקדושים. פארלקדוש
 %דשןנ'. איסז' שסכה ?i?~.-לן' עזי : סט"שמסקיף במשפם ןצהשנו * יטשימ חק ןסר ליעקו סגיי *קוטע
 יוציא התכם 'כזכות מרמזו. ובשייק ס14קדוכבן
 ל%דגץף: היוכו קדוש שי יקבו. לןק היזם( )נ'%6יים
 -svu* ךשיאל ערם אלהינו. יי שמף ךסקרשובכן
 וערן שבורף. סלכן עין ןערם עעךף. ןרישליסתגל

 והיכלף: טכונף ועל משיחף* דוד כיחטלכית
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 מהרוש זסטל כטשסמ עלאות ן 1?כהכיתוב
 : מקיר השלף ן שטה סרמף * כירחהנקדש
 טיל-העכזם. כסרקנוטעה

 טקכ"
 אעכז.

 ושסף לעבודתך. ןקרכמנזטלכ4וכטעוסיף. וקרשכ4י * וכלשנות טסל ורוטטטט שנבריס
 : קוןאס סלדנו ןר-ודהוסקנדל

 -ת-יומהשנתחה יחקה ץ4מינווממןלו
 סנה לפריכם יום ואת ולמנוחהלקדושה

 ית-קל:עונתינו ולסמל-בו ולכמרהולעלימה למיי
 מבסום: ליעיאת וסר קרש קראכאהנה
 הקיע הבא ועלק חבומימ. ואלמישלמינו

 מהאדירי יס וי. ם ושסע מר4רחק יהמאי
 של- זזם-זן ירקך. עיר דזשלים הכו-זועיןף. רור שן סריס הפרון יכוסינ'* ץיאטטקיוג4'
 ולמן ,לטסה לקליעה . לסעף יערטל כיחעוף
 יייי--ץ 'לקדר--ק ילמיים לקטים,לכסי
 למוסה. בו שלקינו ? זכרנו דעה.מכירים
 וכרכר למיזם* נו מזשץינו * י 4י לע מוארנו

 וההשץעט הף4בזןאסמצלףז חאגך2וצהן8חמים

 אן(ה: ע-חנם םנק ש* ץל כי 8?ןף.עק?'י
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 . שער נעילה רעת . 'סער לנו ומח"ח
 זז, : יזם פנהכי

 *(פוק

 ףץיד-

 * דיפנה יבא ונשמש * ימנףץ

 : שעריףלבואה
 $hd* סלח 4א. שא 4א. טל י4א"ח

 * 4א כרי * 3א ררם * 44, מסל * 4אסמל

 : וצון סטאתבוש
-  - -ה

- - - -

ge~etet.biefeG 6ז1ש זסל יפנה היום @emeinben etntgen 31! י( 
 שערי י14לו, 3ל סלף: שערי על היסים, ופקנו יטב, לטנדתשז

 למגער שך"מנו, "על וצון, כעת ג0 9*: ש4י וככרשהרכסים,
 טלף: לשער כשב ןששון, שטסה tnpJV יעטנו יירנו סלף:מיכל
 מרב, וער ישרוב טלף: טצכ כשעי שלמעי לקראת rni~Cסנדו
 שעריה לישי . :סטש וכנת טץ : טלף כבדד מסלקלים משערי צנולא
 טוב מלץ: מרעהו ששתינו, 3שיס ייצק' ןסקד מן 9לף: :שמרולח
 לסמסגוי יום טלף: טנומת ושער להסתוטףי א9ת סשלף'יום
 אלדע ,ט"ךיה לסחי :סלח, כמילס מלך: n3aG 3שעי' וכהערבסשכם
 סמאנו, טויעי טלף: עד:ח1 טבדאו, לשעם שטש, לכליביסולר:
 שינו, 5מה14 ושעת "ריאיונו, נגד סלף: שמ* טק~ערי סלס"י'ימינו
 לילך: תירה וכנייע עקאדת, עלי רונית, מלו טלף: רממיף:ממו
 :כשרנו, ןשואה סלף: מצרית ישער וממנון, "ריף :ה יים"סרנו
 בית לחרמין "ררה יכגם ך4ירה פקים סשלמ: אלהינו לנו, גרעהוי

 קיטה, ירענו טלף: שעלי על tnp,1s שגחלי 4צכנו, יי קמוסשלף:
 וטללני, ןגעלה ג(הלה' ?צדקי 9לף: יל על לכם תימומנו,?שיס
 טיתלים מלטש, בא ער חשכטנו, משסר לעת 9לף: כבידלשער
 גש"מןה טלף: לסני "ס4ה, "רכנו ךכיעית סיום, טןה לעת 9לף:טל

 ופיחנו ערב, צללי לעין : 9לף ?שרשלי סין רששי ייצר 39ד?שענווי
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 סהנסג רמטט. כסא 2י י"טכ טלד.טל
 ראשון כנעכיר 2מו* :עונדת מוסלכססייית
 יסליסה לסטאיר-ק מחילה טרסהראשון*
 * וררם עמללןשי טךקות עושה *לפושעים

 שהלקט אך-ם : לסם כבמדל כרצצםלא
 היוי-ק וכר-לנו * קשרה שלש )טיית(לוזיר
 לצ14 שהוכעס כמו עקרו-ה. שלשסרית
 ויחיעכ בצנן יהוה ו2רר לחיב, רכןמחרם*
 נאסר( יושם * ורוה בשם ויקרא שםעמו

 ויקרא על-טריו י וה1הןשבר
 ורכ- טקום ארך וסנון רחום יל תלה יוהוה
 צון נשא לפלסים סטי נצר נקטת:ססר
 ןנעונ4י וסלסס * ונקך-ק ומטלאהוטשע

 כרמסה סקלנו: כי מלקנו סס,וובקאנו. כי "קיני סלח-לקי הסלקני:יר~סטאסני
 ליל-קרטיף: ורב-סער וסלח פכחרך
 עעד, קשירה, רווה "לום .ער.צ. ילך: קרב. סוסת יר'סלףלזרב.
 לטלף: העירה שער סיום, ך;יעית ויסשי תדמי טלף: לץראת;ר4ה,

 שזריף: נביאה ויפנה. יבא סשמש :פ13קי איכםקו"ח
Ntffnv~Pאי שסל ;א. 59ה ;א. שא 4א. אל; 
 וקוי: חטא וביש 4א. כטר 4א. יסם 4א.הטל

eben.fie~e יושב טלד אל 
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 כפיר ליוםנעילה642
 )* תE~ains, E~eU, teie @emeinbett me~tesen 3 ,י"Eetet 5 "4חאא

 untenftegenben bie במשפט תבוא אל פקוקים bie~ unb סועד כתקח אדון.קליתס
fenban5)6)"4 !שזן biefe~en Nttben jeboe~ ERain am EtaEffult 3ח 

ףפצ  'גשש 9.שקמ מיון : קעשיי ול 2ל זרם9.י לכ5 
 פדכ :: לוקששי-ת ןדומכם החירם מדבמררשמ:
 סספט ביי לחשת מרב באדנם: מסמה כיילממות

 בדרץ: סובאיכם יקה כן 2ל : ךהטר סיבשריסים:
 ירע הוא גי בו: חומי ;U_?1 ערה כיום למעוז_ ךם

 מסיו לעילם ן מיב סי אצנף: אטי סי נכורוצרני
 : אמותו נ"י ררמי

--; - -  

 סאז?ה חי: כל לסניף :p~y ל" גי עמנו 4טשטם תבוא חל'(
 שוסנו לקרל מחשיקה מהנונדמינו: הקול וסחשייה מסלמנוך

 רנהסה ;גויסה נעהרןם ובחר ערב נקטלל: אליי גי ואלהינוטלגנו
 וכו'. הישועה ליי הלינו: יי מדמם גן שים על"ב גרהם מלה: הדשו טמר נתעגנו נקיא ך אל קילנו קולנו.ניקטע

 יצחק. בר יוסף תחוס ונסוף א"בע"ס
 4טלץ אתוצ4ה ק' ימעצוסיף. מינקיים לעפש משד גמקח אידן,ת'

 2שה ךי 4רהטיףי "ם גי 4ק~עןתי לא שעשי . לרוטטו סניףלמלות
 רעיטרים 4וי גדרי DS ייךץ. כט נבלי אמונים *יי ישף:לסיעו
 ס"ןץ: סו לסיד "כר ?.vly. שסי סשוגן גכא מטעם יורשיגטךץ.
 כסי. וקאעלות וס18ן עעיר חשי סי. 4ם7 ישיב יטה חלימימן
 רשעי. מנידב ?ססנריתי ההסגי מבון ששעי. וסךד :גדתי זדונייעי. ממוות ן8ידא וסלתי : יי שערי לרצדן חיית י דשי רב נשי חקנהוחיף
 ל_עשות וטמנוה *ב רסמי טעימי ?שועי: אליף מחנוני קולשסע
 לטיים לי חגקס ?"י לסעף. געלם משבני עינים טהוררצוגף:
 ומיגץה. הנש4ימןדוה לבגי נאה. וסיקו ןר4יל זקן גחולתמתאה. וסתטלתי 4א קול נשף ?עקיף: מז "טעא לטען ואעקף ףינף.טשורת
 טממורם קערה. גרעכם עטף צרכי סרטים וראה: ט*טןםמ4ם

 משל נקרא. טןם שיגנו 4י4ה קא לסלדה. יוגלו כליסץ"לדסם
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 : קלה שקב טליי לשנכ-לוו עקםימאית יי שלה: כרוצף עטף על ריגושהל:י
 צרקקינו לאסל כי : ;יימקר"נומשלדיע;נ. הוקיעה יי סר: בסס טרם ששרי שאותיי

 2ל כי לסניף. סממנינו סליליהםטרקנו
 סלטה ' אדני שטעה י אריי : ירכיםררטיף
 לטענך . תטמר של נעשה מקקינו-הטרקי
 : עקף יגל עיףף 2ל גקךא שמף כישלטה
 וסללת סרי ס4י4ה. ייךעי 9ל4 5ם 9פו וס13רא: סיבורס4דדל
 על 4%ה. ינו ואלמה נדמףנו ערמים למקיזה: לשילם?קישה

 וקררנו ושקנו לסלית. יניף לנו טין שים ישוקה: סש?"נו לאקן
 סע9%רים תסלות. במעלקי שקש סוף ?ויה קפלות.ךעולנר
 9סן9ית יקי ושל . לשהיה סליץ 9ם וי רקה ודוש, : שלילות ת?כית

 "ךף 9ל9ה: על עלץ תלה החתייה. לנו ותיפיב מדביםיסןימ תחקקנו מפה. כפגיעת פגיעתי שמע . נעימה תהי ותפלתייעה שיעודי בגבורה: טל4אוץ קשייה. בקתרף יחי סידם רשני?שורה.
a~aieיגדע מלברי. רוע ומסל ;א קלח 9ק4קרי. מששמי רק4ל 
 9זה : ?4רי מנן יי ואתה ומעדררי. דורי משחריף במשתנעסוק
 לטינה סלא . שכלי קניות לפי תורף ילס19י . סלולי היר הבזהטל
 יועזמר שיחי 3א יעיב כקיל חי! סילי: אדני איווים ומשאלי.""כמי
 מלטדי "דוש חשוב . ומלה כל-כלז- להשביז עיי" קי:מ .למטלה
 :pU~ אלתי קיך2ה ילולה.לטוסה

 יכי'- 'ישב מיד אי היה:

~ietauf
 ;?11ם(18

"oc~ergeienben 
bem auf wie לכל יי שיט .ח .1 ,.ש 

 unb @5@naaben 3" S~att. folgenbee ע! ber"(שתש
~ebe 
 bie פזמונים ,

 מראש D'J1tiD bie *פ!! geeetet: Drbnung fofgenber שמעה אדניבסוצא',
 ישראל רחמים, מלאכי ישראל, רועה כחטר, הנה כי יי, חנני הצדקה, אדנילך

 המבדיל. יי, יי האדניכ(, אדני טסלדיך, אנקת עונינו, אםנושע,
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 כפור ליוםבערלה6א ןן
 ה'. ה'. מתחילים rr h~h תר,! "!סריס "',נמיץ

 סט תחלה. קדטיף קמשה.""כמ41חי
 של לשקש * תחלה יושב טטרדרקשן4ף
 : סלסלה ואלסרסה
 11-כ שקום שרף סנון וחום חל ך ך"יי
 עק נשא לאלסטי קקד נער naQts1*לקר
 לע"מ וקד-yh~e ןנקו-ה. וסיעתהןקשע

 : ייסלטניילסטאסני

 סלו עליון. תקרמי רמייתם טלהכי"י"
 :חום אולי הגידן* כטיטב אל 9גי4א

 ער--
 : וטסם אולי * דשכידןצני
 עולטים: משדעת כף נושע ישראל",*ק
 כי מרוטים* שוכן טקיף ימשעמ סידם3ם
 : הרהטים יבעל סליחות ינשסה

 ה'.( בשם ויקרא עד יושב מלך אל "ועריס)נמיץ
 כצאן נוהג האיינה* ייצר4ישל רועה"י'ת
 שלהים שדקי . הויתה מכרכים יושביסף
 היא: קפן כי לעקב :קהמ סי 4א*סלח
 צנרנו * ענני יי עגנן * חנני יי חננן"!'ת
 : נעגעני צליף כי * ישענישלהי
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 של עורף 72-( נוךא שסף כילהלמי. 7-(ס_ע4ה מחסר. טל ועעך-זסקקזה. זהרני קלסה ידלדל ישער ~,רע""
 :ע11

 רשת כי מלישת. מערקה סרך לף"י"
 ושפקסני סישי-ק* ןלהועקיפה

 מרקענו,
 לו 49ש סשאט, מקלנו שרשר-ז.וכקינו
 משת:טל

 ה'.( בשם ויקרא עד יושב מלך אל "וטליס)נמיץ

 רעף עכסנו קנו. ןט מועט חכםיי."
 * מרסקנו ששוב שכ כרחם : קאנויכשטף

 ש"9ף "י תנסשט. אמו יתבקריבאיש
 : מטעיקט9ז

 כוכורוכורכם. משקרמת ןקטרונרכם. שהוניתו"ק
 זיקור . שנים 2ל 4כ כרסם . חקייניםביסס
 חזשר חל * כיסנים שכעת טמונים*בריה
 : ראשונים עונותלנו
 כשגבש לפני פעל הכלרף. אהוה"י'ו
 שוקע קעךךיף. ay לשטליז סלאכבעף.
 : עקיף שאיחפלת
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  מבפור ליוםבעילה650
 1:. חווו bthנמיץ-

 פשע 2ל ועבי %ת נשא שקש אל סיי'
 כי שפד לעי ססןיק לא נסלתולששרית
 : הרא סקרססץ
 כרצותו היוער* כיר כחטר, הנה כיתיק

 בירף, שנקנה 3ן טקער* רברצותוטרחינ,
 : י4ר ושל-לשן סכם, לקרית * נוערסשה

 שבת.לטומאי

 * ומחול ספרותינו * לחיל קוש כין סטכרילת,"ת

 : בקלה יככיכסים . כחול ירבה תרעניכקקמ

 . יקרט טטשי שבזת כריר-ש ,כר-14י
 כשזכר שכרסר-ק שרק-כריסי ושףייסק שת-בריסי ושף !עקוב שרק-כריחיככרחי
 : לזכרוסמלץ

 חוק. יהודה בר גרשם:סט"ת

 רפ"קק* פקיכם 4שנבך4ךקכם בבצרכן זכדךיתוק
 ששף:למען זי-קוששני !עקב שישלל שנדר-קן77'שנ

 סךלו כושר4ישל כל-חזון* וך_נרסןמיי'ק שתי בנחסזון* פדנד-ק ובארץ 4ש43ד4נןתו"ק
 ממוסטים ושרב * ?זדן קלח במשטגיר *טךזון
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 כפור ליוםנעילה652

 ללען ור-ושזו יחלל. שיית2ל
 וכו'. ברית זכורקף:

'"-_~Lv1 נהורה 9%ר-ק . גולחת טמר 
 רץ-ש * וכלו-ה סל-מיוי-ה ?ור-ק *כלשק
 * ןסטחוזדה סק?ש שעיר : לה איןומכקש

 וסלם-ססט?יד47* * ילכזדי-ק לסרטך-קמיי
 מתוףה רק שייר ואין גניזוו-ק*נמרלוו-ה
 ראה יוני* לנט_ענף חוק גואלכזאת:
 מסיסינו* שכרי כי שיר :סנר* -ולר-ןכי

 משבורק כריר-( כעונר: אהרןטסן2
 והמדיף יחמיף רמשסטירק*ו"טהדרק

 .:I.?T-ק וכר יר * עחיו-ק כרבדו-קזכר

 נ,טס"יכם: ,זכים של-ם וצלוףוגלוטים.
 שכיןהנף השב ריגנו* רון ?מיי-קרוש
 כלסף ולא נטקרני חגר-ק ס'_עגינר*כמיק
 * לעיגיני פשטם טק?שף בית ןקדף *טונו

 ןהושןענן יעקב אסלתי שנוו-קוי-קשב
 : שסףל-וימען

 * יצחק דעקררק חכרסר-ק ברית ןכורק'

 וו-הושיענו יעקב אקס-ני שכיר-(ןד-קשכ
 שסף:ללען
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 כפור ליוםנעילה654

 תגרסי מ. אק גיישי ראשניכם נריר-ןןשר-לני
 סעמךמ טטךץ אתם הרצאתי אשי ראשיים קריתלסם
 עמנו .2שה ך: אני לאלהים להם לסיות ס13יםלחרגי
 בנשרץ גסישכם זארז נכי ושזף שסגטסטמ*גמף

 להטר לכללם נעלסים ןלא מאסמים לא4ה'גיהכם
 : אלמיסם ג חגי גי טחםגריסי

 משחיקמוהמ"לרניוחל
 וחים אל גי * שכחובכמו
 ולא ירשף לא טלמ'רן

 את- נשכה ןלאישהיתף
 לטגע חשר אבמיףכרית

 סנטיץ
-' 

 /4ע'.,.',יני- "יע
 ושב * ישתוב ימורחקמ
 סשי- ~קשלף ושבןרחקףי טר[-שבירהל המלעףג

 ב ספייר ששיס2ט'כם
 נוקבו קגץ : ששהטלמיף
 ךהירק חכם למכרזהכ*כמו
 סים סשקרם נקעהגרמף
 יסורכם שלליף ןןקש4ף
 * ןכ"9יכמושכתהככשלג ח9~ייני כזלגן :יאסף

 ן יאסר ונוגסה נאלכו
אם

@e~etnigell ;ם .!ש תתז. Era~ffutt 8" 
neSetet.bie[ee יחס [fatt tvirb meinben 

 * שכתיב גמי נךקמקגץ

 בקצר[ נרחף רהיבהאכו
 ן יקנצף קושכםסשקךכם
 סשנ : יהמף וסיםטלמיף
 כמו ררחקנושבורונה
 שלמיף ג ושכשכתיב*
 רשכ י ןוהקףטת-יבואך
 אשר סול-העטיםעקקשף
 שטה: חימיף ןהסימר

 תשתיתנו ואלרהם"לרנו

 רחים אל כי * שכתיבכמי
 ןלא יך9ף לא המלסיףן

 את- ךשכח ןלאישסיקף
 נשגע חשר אכמיףברית
 לט-עוף 9"4יני 9ההלסם:
 לנשי טנט' * טקרףכאשר

הוא
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 לם42י* פשעיף מחה הוא ~ כשנים המאיכם ןהיואם
 מסה לאאןכי:ןסמאתיף
 כאשר ןכע9ן כצבפשעינו
 פשץיף שזב קזזי 9טקטקי
 אלי שיכה סמאתיףןקעס
 כמף ומהרנו מהיריםמןם קליני :רק : 54שלקיףכי

 2לי9כם תרקחי * ~"קייוכ ומטסילשל-4לילישכם
 ומריריכם, יהירייך קשעיני~קןכם יסלקטרוקכם:
 ומכל משאשלם מכל ן * ושמית שאשילק2גף
 : טחיכם חטמי גלוליקכם , מהוה הוא ענגיסנטי
 כשרק כייבם מקטעי ןהמאתיף~כטי לטעני*סש"יף

bd~:שי שכתוב* כמי 9.זיי3'לןטמךנו מסדק יזכר 
 2ליככם ןכפר סלה כיונם ן . אקךס כאשי ן497949כ
 מכל השתככם 7כז1ןלך1מההר ט,זעיף כעבמקיתי
 לפניבתטקרף: טי~סמאתיכם חלי שיבהההמאתיף
 לעסקה לכונא * שכתוכ כמו ן * ששתוכ כמי ומסלנוהזה ןכצ9י ס"לג חטטינו סיכז , שיים חטטינו סטר :גחלטיף

 המאיכם ןהיו אם % ןססר(ליקכם,יאמר סשה כיםגר
 אם ילבינו* כעלג כשנים מכלן היסקכםךנטסר

 קסיו: כשמר כתולע יאלימו ן תסקרו: : לפניחמאתיכם
 אסרי לצין ןהיו הניגנו: בינה ך, האזינהאפקינו

 : לף כי וגאלנו: צקנו ן לקטף לגךו וחניוןקינו
 : אלקינו חרכי ר924ה אתה *הוחלמ

 יאדימו אם . ילכינוש"לנ
 זרק : ןהיו כצמרשתולע
 וסרינו מהיים מןםעלינו
 שהיריים קוכםעיכזת המק"י * שירקיבזמף

 מסאותיכם סכלי9סרסם'
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 המשנו* ואל תעןקנו* אל חכוקי3ו* נאלסיטלקיני

 ירבמ טסנו* כריתף תפר כאר( שסליקנו*ןטי
 לבס סם * דרכיף הללנו טצותיף* לענו *לתלמף
 לטישתן. לסרבי טיק ומיי זקף* טרקלירטה
 שסף ויקען ?לבם* יילב ?מקרה עייףששוב
 ככהוב פונינו ותכפר( )נע והסלח מיחילמשדול
 : הוא יי שי רעעי ןשלסמ ן שטף יקען "רעף?רירי
 ויום שאענף וסלח כוסל טכיתינו* ואלמיטללתי

 ם והחתר-לנ4 הזה. הכפרים וכיום הזההשנת
:ge~etet ויהעסיססףק

~olgenbe 
bae 

~ier 
*",1,. ן8 'זאיי""זש " .!8 6זוש

%  ואתה עמר, וצל "נ4'!קינ4 רחמים:-מלא וכוף.עישדף* הנן%:והכבי: 
 י לר לסיסזשי יינני טת ויף ' עזוףסוגך לד*לסיחתעבד שליי והערי גסה רתט4: לא 4?נהיףה4א וצר-נ4עורה

 3לייתינ4 ושש "לף. לשיכ ערשהדסקשע (רפנוואשכנע
 נ:

 ז - :
 הוהסאזר . 'שח~ינ~רהיןיגסעיף'ןויןסיןעטף- * הכלדףלעונב ותתששה . בצדקיתיף ותתלבש . עדיףלשמיך ..ו :ן

 . וע?סתנ4תף ט4יף טות לפשיף וקבע .3הס*ד,תף ליוכזינ4 שופרש
 חסדיך. יורצ רסמנותף ומות עקנ4רתע?הל?מררטקמיף*

 ששיזיב * ש59 טת )4לויה( לעסקה לסקיי אתומול
 מ87ף לכב וטת לבבף טת אלליף יי ימלשיזירתף
 נסשף וקקל לשסף ששל אלמיף ת אוהלפוססה
 כעדף:למעד

 * טכיקיני ואלמי"לקרנף

 : לני כפר * לני כוחל * לנדכלח
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 לנעילה
תו1.

 * אלהינף ~אתה ט3ו2מףסי

 * אריננו ןאתה 2כדיף"בי

 מ-צלענו* ואתה ק-ףישו * שוקינו ואתה כרמףאס
 * קרוקנו ןטמה סגלסףקנו

 מטסקלנו: טאסקך'ףואחה אנו דיךנו* ואתה רךמףקבו
 4ל: Etanlfart .4 .וש 81!1אman 1 זעי ח4 לפניר חבא אנא .א .1.ש

 יטעה עיף חשי אנו ומנון. רחום ומזה סנים ?יי"נו
 "נו . רססים 9לא וטעה עי1 סלטי אנו טקןכ(.4ךף
 : ןמטו לא ושנומיף הוא יססים . עיכי כצל:קינו

 אנא( (:bu שנותינו* ואלהיטלקינו

 ארנו שאין הממסקני ממעלם מ"לקכויל ל49ךףטכא
 : חקאנו אנסנו אכל חטאנו ולא לנמנו צי'קים4בי4'נו ואלהי טלדוינו % לפקזף לוסר ע-ף וקשי 49יםצד

 שעוינו. עסי. רורנו עלנו. שערנו.סקסנו.
 סכרני* נ-צנו* סררנו* לצנו* כוסנו*רע* יעצני * שהר סקלנו * עמסני זרנו*והרקענו*
 * רשענו * ערף קקיני * סערני ונקענו* *עוינו

 שעשענו: העינו* מעסנו*שקעני*
 כמטה : )נף שןה ללא סםףיים "סש99יף %עיקירשנו
 כיאטתןשיתןאנחנוהךשענו: * ~לני משא שי עלצדיק
 שוכן ל49ךף לסטר ומה . סרים 'ישב לטן'ף נאמרמה

 ישנע: אתה ןהננלית מישטרות של הלאקסק'ם.

657 כפוריום
קמי.

 : אבינו ךאתרה בנךףאנו
 חשנו: נחלכעףךארנהינו רשנו: ןאתה צאנףאנו
 : ייערנו ןאתה קעלתףאנו
 טיללו: ןשסרק 2מףאנו
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 כפיר ליוםטילה658
 * שסים לקבל פשושה וימיוף לפושעים יד נותןשסה

 ול-שפין'נ4 על לסעף להתודית אלחינ4 יי~טלונ4
 שלמה טסש4כה 4סקולוו וסינף טץשק טיללטען
 טקרט: 4"ר ר?כץי לקען 4?גיח"'ם ?4ש'םלשגית
 * ששמותינו לגיחוכי ממפר ואין חוביקינו לטשי קץאין

 הרבית לפיכף ותילעה ימה שאמריקני ייעושטה
 מה-7%קנ4 חסדני 9ה סגני 9ה הטנף טהשליונקני*

 ע לפסןף נאמר מה גבקןקנו מה כקני מה נשעניסה
 לחטף שאגן יכ-ם הלא חכותינו נאל"יטלט'נ4
 כבלי וגבעים ידע כבלי סי~חכמים טלא DWnוטשי
 לפניף הכל מעסם ויסי ט"4 מעשיים רב טיסשטל
 קלל: סכל שי אדן מדסטסטה האדםיסותר
 כמעמיד ותכקשה4 סראש שנוט הבדיסתהשהה
 כשת-יוכר באוהבה סולקינו יי ותקן-לסילן-לף: מה- ואם4שדק תמעל מה לף יאטי סי סילסור:
 יאשה : שלם ולוב רצוקף מק' לעשות שליףוישיב מגיני סץ"ק פסרל למ-עז של:עינוסיני עליסליסה ומתילד" קץ הזרה ה93ך'כם צים יום( ואת הזההשבת
 בהשחתת תחפץ לא 3י קליט ישם סריםדטק'ף
 בהיותו קראה4 בהמצרנו יי דרשי שנאמר *עולם
 מחשבסיו און ואיש ררתו רשע יעזב ןנאמרחריכ:
 : לסליס סי-ירשה ושל-אל"ינ4 ווטקהי 4ל-ימשב
 ניכ- שעןד-שטוום ורח4כם ט43ד קליחורץ קיוטושטרם
 רשעים בתש4כרה אתה ורוצנה להסיב 4טרשדקט9ד
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 מי- אלק(מ אמי "ואטי שכטסם* ספץ שסהואין
 8ם- שי 5ןשע במות אם-"ספץ להוה ארגי 4ום"סי

 שרעים סירסישם שיכו שוכו * וחמה מדרכובשיבך"ע
 מות "חפץ החפץ ונאמר ישראל: טית ממותוולשה
 כקטטר : וחיה מדרכיו בשוכף חלא להוה אדגי נאםהטע
 וסיף: וסקיכו * חדנ':דיה 9ים סשת למות "ספ, לאשי

 * "צותינו 1אלם'איטינ4

. 
 השכת קיום לעינותינו י מסל

 )וחפאתינו( סתרינו והעבר ייו * הזה הכפרים וביוםהזה
 לשעני קשאיף מסה הוא "נטי שנטי שטמירש9י2?ף
 ככלין נשאיף סעכ 9ס'ס' שחסר : לא-אזכר~ספאתיף
 מזה ש'-כיים ויסר ושלטיף: שי אלי שובהספאתיף
 יי לסני ספאסיסם מכל שסעם לטהר ?ליחם:כסר

 קדשך שבת יביציז באהבה אלהיני 'י )יהנת'יניי'שיעסף* ושיקני ספו9ף ששעט . ותירשף סלקני וסווס4רסיף קל"ני בטניתתני( יצה אביתיני יאיהי )איהינימטקר':

 9אקת* לעקדך לבבו וכנזקר שטך( מקדשי ישראל בהוינוחו
 * אתה( )אלא וסולח מימל קלף 14 אין ומכל?כיףידור זשי-דוי :שיון לקרסי ו9סלז לךע4ר"ל 9לסז חמהשי

 ושיתעפו שונותימ ימולח מיכל קלך יה שקןהשרוד
 קלך ושזה* ש9ה כקל ששמותינו 4מעסיר ושראל,כית
 סכורים: כים יושריי השבת שקיש של-כערץעל

 כסשכ * 4סססלסמ ושרעל כעטף אלטינ4 יידצה
 לאסרה ומעלסם דץ4ה4 ואשי שסף לרכ'ר מעבירהשת
 ?שף' כשירשל ?נירת סס'ד לרצון וסטי וךצוןסקשל

484.Q~eitc [ie~e דיכ; כזר 
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 כפור ליוםבעילה660
 אתה ברוף קרוסים* *'ץ לשייף שלניושסענה

 לצין: שכינתי הטסזירץ
 הוא n@"gi 5 "נתנו מים שטחה לף חקתנומורים

 סל אלהי שבוהני נאלצי 8"ימ ע שביזינו הימי להיני יןהוא
 לסעהע 1ל"1ק'נ4 רמאסוף י?ווקנ4 תסלתףעלנידהלףינספר ?טוי טן וקיסהנ4 שטןיסנו עלןשנואתההואליירןדיר* ווייו~ה נ~ן;% ~ן חפנו צור . !~דלע.לם
 סהיןאות: אל קייץ לף. מיייםגשמעוינימטקייףתלףטל י ולות עי !על שלך היסוריםמ'גנו
 בכומנת יאיסיףןמףביסיףז 94 יזם עפנו יזם וכששלזקיף
 ןהמןמם רחמיף יא-כלו שי הטיב * וצרכים יקמרארב
 : לד קבנו שעולם חשביף לא-ספושי
 לעולמןעד: תסיר מלכנו שמף ןןההמם כלםןתבךףןעל

 סר'מף: כעס? מוכים לסייםוחתרם
 : להייות 4שה קלף שסף ::כטוב אתה ברוס * סלהו4ןתנו ןשטסנ' סי שס95א9ת ןיהללואת יורוףטלה יסייםןכל

 כחלאה המייחלה ככרסה בךקנו טביקינו1טינוואלהי
 וקניו אסרן מסי סאמץאה עכלף משה מןי עלככתובה
 :: ןטר ךשקןף: ן ןקרכף כטמור: קדושף עםכהנים
 טליישרי

 שלום: לף ::שם טלר ריו ך נשא ויקלה:
 שי ייף ואיי שטסי שלני יצעי 4ךיי 2קףשיניר"ל ועל עלןנו רססים :קקי סן וברכה טובה שלוםשים
 חמד ואהבת מזים תירת אלהינו ץ לנו נח? שנןףמאור
 לקרך שעייף ןמוב * ושלים וחיים ורחמים וברכהוסדקה
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 ונסמם אסי מאה יטר2שה ושלרם ורשה סדם?שיר ששלישך* י?סישעיק וקל-עיט יירשלטתלעשף
 * לום ולש מונים לאים י'ט.ך*ן כעץ יכלזפוף אנףנףלשיף

 לסיים : סיים שבחץ לף וייקיפי דרבף:מיף סי ייהאטר
 : החיים שקמר חתמנו . סנים אלמים : מעתקנומרבים
 : סים כלשם סיים חלשיכם בץ סרכקים ושטםושתוכ
 ספרון.פותחים
TDN תששעךי:סיום אמן מערקנו:סים
אמן תנרלף:סיום
אמן : לפרכה מךרשנוסים
אמן שייהנה: משמעם
אמן תפלתנו: את וברצון שרוטים טקשלסים
אמך :2ימתינו: לול ןחסלח סטסלסיום

 ספרון.ס.גליס
שלם* בבנת ישסח'ם ששים טסיאנך 3(ךז3-רכם
 קדשי* ומר אל וחכיאאים נביאף יד עלככתיב

 לרצון וןבמיסם עולהיסם ממלתי* בביתוששומים
 : טעמים לכל ןקרא הפלה שית כיתי כי * מןבסיעל

 סאלטה סליקיכם של טת לעשתי ה ןהעך4?אטר
 לסמקנו .מים ס: כל לנ4 למוכ אלהינו* י אתליראה
 לעשית נשמי ?י לנף חתה וישהה י2חטר : סיר?שום
 %ךף: שץ"ר חלח'ני : ליגי בזארי סטשה כלאת

 ולכל לנו דשה ושלים ןסקים ורחמים ובךשהףצךקה
 בקלים: עישה ן שטה ?ריר * סעילם 2דישרחל
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gtUffnet6ז*ש eabe 86יא(מ Sie 

 לפלף: כנשאנו מלכנואקים
 אתה: "לא מלך 4ו אין מלכנואבינו
 שמף: למען עמנו עשה מלכנואבינו
 מיסה: "9ה עלקו סרש מלקנואקינו
 השית: כלידוית מעינו כפל מלשךואקינף
 שנאינו: מחשכות כפל מלכךואכינו
 א?בינו: .עצת הסי מלכיואבינו
 : מולנו ומשמין כל-ער כלה מלכנואקיפ
 : וריעוף סרגי ומשסית ישבי ורעב כקכב שלה'הקרט"מ
 סנחלקף: סגרה מנע מיכנויבינו
 עקף: לחולי שלמה ילכנו "לח מלכנואבינו
 לפנוף: שלמה בתשובה סטו:נו טללנואבינו
 : לשל:עינרק'ני ושחל סלח מלכנויקינו
 .עקיף: ס~נד 9.זויני ןמ_עכי מסה מלקנואבינף
 ריננו: 713 ריע קרע מלקנויבינו
 חיביזינף: כל*ששרי הרבים בךסקיף מלקנומחרקאקינו
 : אנףנו 4פר כי !כרר מלכן4אקינו
 ל%9ף: פוב  כןכרין וכסבו מלכנואכינו
 מוכים: חיים בקער חתמנו מלקנויבינו
 ןך'ירק: וקער סמקנו סלשך4יקיט
 וסלילה: שרסקה בסטר חתמנו מלכנואנינו
 : וישטה *ילה רקקי סרקני שלשריטקעי
 : י9חילה קליסה שקקי סרקני מלשייאקינף
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 בקרוב: ישועה לנו הצסח מלונואנינו

 52ף: ישראל קרן ר,רם סלקנףשקיני
 כשיחף: קרן קרם מלכנףאכינף
 עלוני: ורמם חףם קילף קסע מלוךיאקינו
 את-הופלקנו: וברצון ברמשים hhn~nh מלכףאקינו
 מלקליף: ריקם טל-תשיכנף נא מלכנואקינו

 קדשף: קלושם קייקים לכונן 2שה סלכ4ףשקיני

 על-ןחודף: טניחים יקען 2שה סלקנושקיני
 שמף: על-קרוש יכקים קאש ש"י לקען .עשהש'ס
 ששפוך: דמקבסןקי נקמת לפערנו נקים מלקנואקינו
 . י-ם-למעגךו: לנעטף 2שה מלכטאקינו

 ןהיש?ענף: לסעוף עשה שלכנואכינף
 קרסים: שסעיף למען עשה טיקנושקיט
 ןהטרא סוכיר סשדיל שטף לקען 2שה מלכנואביט
 קליני:*יקרא
 עשרה ננעשים קנו שין כי ועננו חנךו מלכנואקינ4
 : ?הישוענו וחסד צרמהעקם

 Sabe #eilige sie 6"ש.ז!(ח0!*"8

 : לאטו ףברח 2"יי "יני ?ס י4ו44אןעמה
 קשיך: סעי?בם כי וחשדיף ע רחמיףזכך

 כרעושה די-קרא ןיכנקדששמהרבאךץלסא ןרזנךלחזן
 רעל-כיתש יךמבי וךיוסיכון שמךכון סלכימה%קליף
 אמן* ךאטרף קריב, יעזכן כשלאושרגל
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  כפור ליוםנעילה666
RrPשיכלא* יל4לסי לעלם סוף רפא שמה 
 ילעלא לעלא היא יריף דוקרשא "טהרסעלהרססלל כשסרי יותנשא כסיטם רישמי ר"סשחויושרר
 יטסלז נט9סא ישוססא ושירסא 9סאסדשל-שר:
 תשיתנ4: את יברציו ביחמימ "בי ק' : שסן יעייו4ל9א'
לקצקשל

 ?ליסה"
 חביהיו דסימירשיןרם יסעיסהוו

 והרעילם: 9יףסעמה ץ שם :סי "' טסז: ניסרי טשטי"'די
 ועלשבלש 4לינ4 טיים מז,שטא רבא שלמא:דכא

 עשה יי מעם עזיי ק' : שסז ו"סר4נשראל,
~'DW 

 :אוץ:
 וצלש 4לינ4 שלים יעשה היא שמרומיו שליםששה

 : טטן נטסרישלישרשלי

 השם*יחוד
 *bem Wa א6?ט.*"466צ teerben Ylad~t bet Eintvitt uSaigen bem unbא6
@e*6את Sor~etec ת0ט Serfe fofgenben bie eabe Weiligen ge~ffnetet 

gefpro*e~Snbaet gr~etet אום unb Iaut meinbe 

 548 "4!ת(*15,,.ע4

~immt 
Sot~etet ז(סצ 

 * טעוא י והשו שלר,נז :דעו ויתרעל שקט.(
 .%( ,ט . ן.כששש

 .Srtimal לעילםןעד: שלכותו קבור שב ט-וך " .,.,

s.u.@.  י'"" האלהים: הא יי
 :יז:ז

e~ofatton)ת"54 תו unb aer*[offe" eabe 
"eilige 

bie *irb @ierauf 
ge~fafell.Telciah - ______ 

 תBOI. 4. fttantfutt *(3 5ז,ש "ץ?ח5 האלהים הוא ה' ,fie~enmafתת64
 ישראל שמע .א .1 .ס! einmal תסס emeinbe unb Sotbettt@4ת14

 648 שם ברוך .1! .1 .ש ?איו einmaf.ת?*0זו,(8
 1תבז(וי

unb 
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 כפור* יום ימדצאימעריג668

 לסקריך *ין *כל סקרם, על מסול לסוסיך לריכיס כפור יוםלמוצאי
 ומניקות. מעונרות ונסים סהלסיס מפני מבסעור יותרולספניך

 סיעת. כחונן סנדלם ו*ומריס רחום והוא ומתחילים םי"ט, כסדר רבית עטתסלליס
 וחקרה ישחטו ולא עק וכסר רחוםוהוא
 הושיטה, ף כל-חמתו: יעיר רלא שפולסשיב
 ויום-ךרשנו: גערנוסטלך
 וייגע: געא"נדע דים בעטעט דעטען "מהרענר ; ז,יט ר51מ 5חרבעטעררער

 ע"י הש"י ,',"זה-"'ירכו4ת-ךהטברץ:
 'שאדרש המידם טרי לעלםןעד:שרי:סטבךף

~er 
 קוא

 כי:גן:ג-י4%נ: ח.שר ?עילכנםיץ שהיאיאשדןיהואשםי'ויטנלצריי אלהינו יי חתהכרוה
 : ע"מ ועד מעתה 4יף : שם 4י שמירש פסםומיטה ל :,"'ל עיוני-ויו"ברייומעריכערכים

 ית-הוטגים וססליף עחים משגהוסבונה
 כרקע כטשטימיסם שת-המככיםיטסרר
 סטגרקשץ אור גולל וללה יום בוראכרצומ
 לילה וטגיא יום וטעכיר מקגיאור.וףשד
 שמו. עלאות יי לילה וכין יום כיןזטכריל
 "כדר וצם סי8ל

 7'4לי
 לעלמוצר. צלזז

 ערכים: סטערינ ך שטהיריר
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669 כפור יום למוצאימעריב

 תייה חקכן, עטף ו'לך', כיח עולםההבת
 ? על-גן לקךס, אוקנו ומשלים הקיםוסגות
 ןגקסח כקךיף' נקיה ןשקינווכקוקנושלהינו
 כצם כי ועי' לעולם 4כטצרסיף תיכסףכרכרי
 !ללה. ישם קיל ובהם :קינו !חרץמונו

 רנעולטיבמי טקנו חל-ספירו4*שחגמף

 , וירי= הטךאל: עכו אוטב ? חטהטיי

 . לע,לםןערן' מלכוה, כביר שם ברוך נצן אע' ' חסך* י יהדה אלהינו ?הדה ידשראל,קקי
 .כסל- יצל-לקבה -למיה והעף אתומהכס
 סאבה מרכרירץ ךסי4 יכחל-טאיף:נסשה
 על מהדם עצמה שנקי-קר

 לסקיי
 ושננקום

 ייייטף ככייף ישכמף כמ ירכיםלקליף
 לחות וקשרתכבם וכק,קף: ,ושגקהככרך
 יימסמרץ עקיף: גין יישסה וסי סףעל8

 ן .על-קןזותביהףוכשצ?יף:
 אשר של-סיומי משסעי אם-שסע וציה,נגע
 אתשךרנה לאמסה מדם ומגם טצט"חנקי

 כסו-ם-לככבי-' ילעכידכשלמיסי-ץ
 4יסלע

 יעךה כעמו סקר-חרצסי-ץ ךנומסינמשכם:
 הגוף: שף ור-סירן רעף ישססמ4טלקדש
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 כפור יום למוצאימעריב870

~Dr-לככקה "ן-יפתה ן-ן4ם הקמרוןקוןש: ומכי-"ס לכףהסטף כשרר ~שבוגר 
 וסשטסוי[ם אלקים4סרמ ועכסתםוסרטם
 שת8 ןעעך פקם חף:המק וקוד-ק ילמכבם
 סטן לא ור~יש?טה מסר ולא-וספהטשטוש

 ןש?ץ טעל טסה אכרט-השר-ק-קילה
 שת- ושטים לס: נסן ךריה אשרסמקה
 יל-טקענ[ 12-~כ~ל 4"רן'

 ליושסת דסץ על:רכם לאות אסםיקשרטם
 לדקר את-שניקם אסם ולמדחם : .עתקםהק
r שקמש רדף נשגע חשר תשתטה,י כניקם והעי המיקי-ק ורשי לט_עןוכשעןיף: וישקף עי-טזעות יכי-קכטר'כקילוף: ומששף רר כר. וכלרסן הכיפל כשכסףסם - ?  42ההשר(: ושיטש 3קי לסם4
 -ל- ר3ר לאמר: אל-משה ךהוף נואשרוה.
 ns~s להם ועשי חלפם ואטרט ושרשל3ל

 2ל-ציעת ונחגי לררתם כנריפםעל-כנש
 חבלת. פתילתה.3ף

 ,הק_
 לגנבת

 ןהזה את-כל-טצות י~כרטי-ק אתז'ראיהם לעיצ"
ac~wylלככבם -הפי מחייי ויא אסרק 
 אחךיהם: זנים אשרחחם .צולקתושלי
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 וכזיעם ארדכימצוס' ~lST-ועצשיסםלקבן
 t?*:I.sht~ )הזן-ה שני : לאלהיקכנםקרעים

 לחעת טצרים טארץ קסום הדעאסיאשר
 נטת. 'יס'כס ייז " : שלהיים ןהעק חגי לאמיםלכם

 ישראל זשגףמ זלתו זחין שלקינו ןה,4, כי מלט הק גל-וארק ואמונהשם[
 סנוחי4 טלגנו טך~כים מר שפלני2מו
 מצרינו לנו הגמיע סמל ;ל-סצי'צ'םשכף

 סערו-ה נסקני לכל-אויבי גמילוסטשלם
 ממפר: ער,אין ,גפ,אות קקר 2ר-איןגדלות
 רגלנו למזם )לא-ג"1 כהיים נפקםסקלם

 קרג4ז ,ףם אזזכינו _על-;מותסטדריקנו
 ונקטה נטים סעשה-1נו2ל_בל-שגסינו:

 בניסם: בשרטת ומופחים אותתארעה

שאך-

ymly~ מצא סעךום ;לעמרי 
 שלם: לסרור-[ טתוכם ושרחלארק-צמו
 סרל[- יר-ק-סוף קךי גין סגיודלקסנעכיר
 טבע: כ"הטוי-[ וחת-שזנאיהםרודטיד(ם
 וטלכוו[ו לקמו זהזרו שכחו נבלתו יצווריק
 לף ישךאל ובני משה סליקם* קבלישרצון
~sy

 כלם* ואטרי רכה כשטסה שקה
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 כפור יום למוצאימעריב672

קינמ:ה4אל"
 ןהןהקי:מכהניךרבקדש

 כייף ?אי טלכיסף קלא: עשה שסלתנורא
 ואמרו* %מ אלי ןה משה לפני :י-קכיוקע
 ית- יי כיסרה ועיטר לעלם%ער: יסלף יךהדה
 'לשאל: 4טל ו.ש.: טבזמ. חלק מץ. ,נץיזןעקכ

 מלכ"מ ומעטורנו לשלום אלסינו ייסשכיקמ
 בעצה וסקגני שלוקף סכת צלינו ומרושלגזיים
 והנן שקף לטען והושיעני מלפגיףמזבה
 ורצב וסרב ךיר אלב מקליני והמרכערנו
 יטחס?יני טלסגינן שסן שסרוינון

-?l~?: כנקיף 
 אל :' אמה זמציינז שזלתנו אל :ימסת,?נז

 בריף * עולי-ה וער טעונה ולשלוםלסיים יבדחני צאתמ ושמדר שסה וחים מניזלי
 לער: ושראל עמו שוטר ףאסה
 הצידן יי סריס ולטן: שטן לעולם ףקריר
 אלהי שלהים ברזלן הללוה: ירושלםשכן

 ככורו שם יברור : לבדו נסלאות עשהושרחל
 : וטטן אסן את-כל-הארץ כבורו וימלאלעולם
 יי שם וחי : במעשיו יי ישטח לעולם יי ככור?חי

 יון ן לאו"שש וי ~ר-עזלמ: טעיהקכרך
 לעשרת ןי הוניל כבי כערדל שמד גבענור32מד
 על-פנינים כל-?צםןיפלר נלא : לצם לדלרמסם
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 ,?:ה ?טלה'ם: האלהיםןה~א הואניאלרון
 ץלר י ישה מה,א כיזם 2ל-בל-הץרץ למללך

 לר:. יסלני עלינףכחשר יי ססרף זהיישמואחר:
 מךהטים ,העילג. שמאנו !שענן אלהיהזשי"נו
 סל : כחהלסף להשסקמ קרשף לשםלהזרות
 נפלאות יעשה "מה כי-קול : לשסףויככיף ארגי לסניף דך.ימ~סוו ייאר נרקיס חשי ינוום
 טרעיסף וגאז ןאגסנךעטף : ~כרף להיםחטה
 חהלסף: נספר וידר לדור לעולס לף4וךה
 ' ושכקני יי קריר * ייכלךלה סררך * ייכידםסריך

 ההיים נמשדר-ם כ:רף כי : בקיקנו ץסרור
 כל-כשר ירוח כי-סי 4שש קרו אשרומטסים
 אל ץ אדרני סךיסה ריחי חפקיד טרף :איש

 רקמם שטף יחי שכשטים מלקינישטר-ם:
 :(3ר: לעולם עלינה ימלוך טמירטלכותף
 נסקנו וקגו-" לקנז וישטח 2'4'נו!ר'או

 ץ אלקןך. לע'ז,מלך כץמרכישועהץךץןת
 ככבדרו ייהקלך אחה בררך שסה:מלרטלא 4י אין בי בכבור חטלך [3ר עולטי יל היאשיף הטלכות כי : לעלמןעד ימלך י יי מלא' תקלר'
 : מעקיד סל ךעל וער לעולם עליני דסלוךטטיי

 קריש. חצי 1D1bסס"ן
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 כפור יום למוצאימעריב674

 "פלסף: עיי יפי "9טח שקמיאדיי
 אלמי "כמזיני ואלמי "לסיני ן חסהכריר
 ממוזל משל ,עקב ואלמי יעחק "לסיאסרתם
 מדכים הסרים ממל צלידן של ההנשאס3כהש
 לכס גואל ומביא שבות חסרי וזוכר הכלןקנה
 ג ומדשי עער טלר * שכ4כשמסה לטעןכניסם
 3בר אמה : שסרסם ממ יי אטה שריך *4טא
 ג* להדשי רב אסה טתעם סמיה "ינילעולם
 סרסטים טחים קמה וסקי מרםטכלכל
 ומהיר חולים דרומא נסלים מוסריחים
 .קמוח טטית קלך לך ךוסה וסי מכורותיעל כשוף מי . עקר לישגי שמונתו ושקים"מורים
 * טחים קממידת שמה סאטן * ושעהיטיט'ם

 : מטסים nrco ן חסהקריר
 בסל-יום .קדושים קדוש !שקף קריםשסה
 הקדוש: סשל ז: אסה סררך סלה.ושללוף
 כינק לטנוש וטלטר רעת לצדם חגןשסה
 מחלטינו * חעאק,ף טרע חוננחנרשמה
 כין ץילקינו רצונףותכדל סקי סדםלעשות
 לעשים יקך4 מן לסקך אור כק לחולקדש
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 "קינו . מטעשה שי לששת משביעי יוםגק
 סגל-צרן ומנקים טשל-סטא משיכיםלשלום למראינני מגסים מךמים צלרני סבלטלפני

 קקה רצה טפטף כסקי כירשסף:וטךןשקים
 '3ת: רשן חגן ן שזזה שימרומשכל*
 סו-ייענו וקרקנו לתף-סף "קינוהשיגנו
 * לשוף שלטה כמשיסה וסחזךנילצכירמף

 גסשוגה: שרויה ך "טהגרוף
 סלקנו שסללו שקאנו כי אקינוסלח-לו

 "שה שרוף * שטה ומדלף כימל כי -עניכי
 : לסלדם מטרשה סחיןך

 קמרה וכשלגז ריגנ' ורזה 4צ4וזרשה

ל-

 ן חטה גרץי תמהי דוק משל יי יטף
 : ישראלנושל

 תהלתנו כי ן4!קעח הושיענו גרסא ךרסקנו
 לסל-טכומינ4 שעט-' רפיסה וסצי" *ששה
 גרז שטה. ורמוץ 4"ט1 רופא קלך אלכי

 יאהב"
- 

 ישראהל: עמו חורשי רופקת
 ס,אר-ש ית-משגה שלמינו ך צלוםגרך

 תו לפדיך-ק סכיא,מ"וארקזל-טסי
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 כפור יום למוצאימעריב618

 וסרך סטווף זשוענו מאוסה סגי עלכמסה
שנסני

 כשגיר-

 ן אסר-ה כרוך * ספוכוח
 : השניםשמרר
 לקכץ גם ושא להרותנו גדול בשופר,רקע
 * שארץ כנפעם טחרכ;ע !מי דקיענוביידסיני

 : ושמאל עמו נרמ' טקכץ ץ חסהסריך
ftwa-סשיסד

 ורוך נשתנסה יבון טקנו וספרככחהלר-ftw ו'ועלני כסראשנד-ק שויקיני
 כמשר ו-מיגרף ץ ועלסהצל4נמ

 יכרמטיר-
 אדמב עלר ץ חסה סררו כטשספ*וצרקנד
 : יטשסם4?קה

 רשעה הל-עושי יחי של-החייטלשינהם
 דמןר'ם דכןתי טמעה זולי-ק 'אקייקןנע
 כטסרה דמכקיע יתטגר יתשכר רנעקרטהרה
 וטכקיעורים: אדכים שכר יי אחה ידור *כמקיני

 עיף .2יץקג. ועל-קדסיר.ם2ל-מצדיקים
 מ-?ק גרי יעל מופריסם מלטת ועל דשר4דית
 מדב **hhhi דשן אלסינף י' רמטיף :סמרזוללינו
 בשחני* כי-נף נבוש ולא לעילםעמסי-ה סלוני ושים ואסה כשטף מבוטחיםלכנל
 י לצדיקיי-ק יטכסח טשע7 יי חסך-קסריך
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 השנון סשונ קרמלים עירףוליר,'שלם
 רקרס כאשרבהנה

 ננד-

 בקרוב אהה
 לתוכה מהרוק רור וכסא עולם נכפיןביקינמ
 : ךרישלם בעה ץ חסה סררך *סכין

 ןקרנד מיט'ס טמעה עסרף רודשת-סטה
 * כל-מידם קהינו לישוצמף כ' כישועסףתרום

 ךשרן3ה: 1?ן טצטימ ץ טסהסרק
 צלינו ורמר-ק הום שלסיני ץ קולנישסע
 אל כי טה-מפלסני יסרצדז כרמט'םה%
 מכנלסניף * שסך-ק ותמנרנ'ם פסלותשוטע
טל-כקני

 חסד-ק יק טרם-סש'קנז* ריהי-ק
 * ברהטירק ושראכ-ם עמף מפלתשוקע

 : לסלה ~ypl ך שמהורוך
 * יכססלסם ישראל כעטה ולקינו ?רצה

 ואיושי כיסף ~רכיר טת-העבוור-הוסשכ
ןשרטל

T i - : Y  

 ומהי ברצון מקפל כחמסה
 עטף. יתקטל עבורת מסירלרצון

 ש כרסטירק T1*si ישיי .עיגינייסמך4ה

 : לצידז שכ"לל מטסוי- ץ חסהסעיף
 ואלהי גללינו ץ הוא שששך לך אגףממירים (

 אהה יקצנו מנן מ'נ4 צר ' לשימכורטכוסה
 על מרגסף ינססר לף נוה גרור לרההיא
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 כפור יום למוצאימעריב678
 נייאעץף ועי עשוי שכסל-יתם נשיףהע5 נוק,רות גשסכ4'נו 7על ך גל,מלסירים

 ספוכ * ט ן וצני ויקר שכסגלעת,5ףבו%כתזיף
 טלקנף שטף 7ןסרוטם ?סררך לסלםוע' לד: קדט מעולףנענ,יוי לא-סמי יי נמקרמרץ רמסיף לא-סלףכי

 שד: לעולםממיר
 * מל" ררתנו ?שזעקתנו מאי-[ששפרק ית-שטף ויםלי קלה יריף מסייי-קגל ן

 : לדוחות נשה לף עיטף מפדב ץ חסהשרוף
 nma יק לעלם משים עיף ע5-יקר לבשלדם
 לסרך תעייף ופוכ לס5-רפשים "דון %ךהוא

 * כשלומף יכיל-שעה כסל-עת י.שך4את-2טף

 כשלתם: ישרע 4ח-1ty_B מטפסר ? חסהיריר
 סיים גששי ן5מקללי טרקה, טפשי יישמי סיע לשיני %4י .ארסי
 נששי.ןכל מךידף וןטץומיף ?תדליף לשי פסה 5נלמס:ה: 44שיןנש*י

 לקעו 4שה . טסשגמם וקטל ספקעשמם יסרה ' 4ליך4הסהו*גים
 ל9ע1 תורמף. לקען %ך*מף:עשה לקעו :ס"ף;_עשה למען 4שה*קף
 לגי ושריון "9ךי-סי לכצוו יסים : נעטי :מינף הדקייה :רי1יף~סלציו
 4לרנ4 *5דם געיה היא יקיט,י שים עשה : וגאלי צירי ::לשנןף

 : 9ת1ןתף סלקנו ומ7 גןונ4 ש%9ה uj3~eo שית*יינק "בוקינ4 א."ןניואללי :? לשעף וסיומן יסן: 1"9רי ש5יישרח15עי

 . קרמנית 94*נים עילם ייני 1ך"ה נ44רףושם
 :הווה סקסת ל:ד4ך9ה

 קדמגית: ששקים ע4למ ניסי וירו"*
 יהום. קריש עלינו, שלם,קדיש
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eingef@aftet).ftolgenbee עיינו bOt teirb 154664144%4854%5 )%%ו 

זקן-לי
 'k~Q מקשם לטל' פאליים

 עשיי ואל : מרעי דטגרסיף שריר שוולף"טף כע לך ודשטמני לחסיף נכיר סיגעיטים וכשסג זל. עלים :,גךך,ף וחירש ךק ן-כץ

 עשים: לסקל ול:'1 מרקף יפרךרמתי
 אסך ילהעפ לף תקרסם .ת-ברכתעויחן4לף
I ששי-נסן קגריף שת-"רץלרשטף A t r ; ~ l -  

 ויורטה שרי ד"ת ועזרך שעקף %3לשכרנים
 טסת רשת טעם סרקת טבל שטך"סרסת
 על- שרו שכיף כרקת : ורפם םכרסה
 נבעת ער-סחוף ה'וריכרןת

 טרלינ עול"
 וקרבה ,לקרקרנ?רץק'ו:ן8קכףלראשוטף
 רננף יסרי-חיטסף פריכטנף וגךוהרעף
 באגף ועש"רת שנר-שלשיף ךוצסרףוסךששף
 : לך שת ל-בסיף "שר-נשגע ס"רלה~על
 קל-פל' טסה ך !השיר ובכהסקף:,2~רה קקי 9ף לקויייך טיל-מעטים טוףטריר

 לא ורעט אשר סרעט טצרןםוכלכמהו:
 פסל-שישיף: מרסנם סרושיטם
 מריר : כשפה חטה יסריף מעיי חטהגויר
 טנאה גריך : וצאסף שטה וכריך בבאףחטה
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 כפור יום למוצאימעריב680
 חהקתף יסרי סר,-כסנף סריךיטשחרסף:

 צאגף: ועימרזת איסיר שגר ;סקסךופרי
 ט'שלנח רבכל ;אסמיף טת-הסרקה חשף ייןפו
 את-השטום הפוכ ץדערו טת לה נ'תסח יי: נקז ייטיב חדשיי יייץ  ייירו~יבף
 כל- נכשת ולסרר ~עתד סטר-תרעףלסת
 רסר- כששר גרכף שלסין קי-ןהוףתלנף: לא- דחסה רבים גוזם דהלדיס וקףמעשה
 תעבש לא נאחה רבים נונם וקעכטסלף

 יף ח.שר. : ומשלו לא רבה רגמים בנווםיטשלח
 1ןרף סגן ביי נושע לנם כחדף מיימשלו

 וחטה לר מדחיף ורקמותי גא:סףדטשר-חרב
 : וזרדךעל-שמוסימד

 יכול נאכלתם (ד: עד-ע,לס'!לא-תולם, לא-תקשו עולקים משועת ;.' "שעושראל
 אשר- אלנקם יי את-שם והעלסםושבוע
 לעזלפ: עק' הא-ינשו למסליא עששםעעה

 אלהיגם יי ואני ץני ישראלן?עסםויקמרב
 קי-בשמרה לשולק: עקי ולאלחשי עור7%1

 נכעסי נסנסלות הסרים סרסלון יבשיום תעאי'
לפניך"

 הנה : ומחאי-כף השרה וכל-עעי רנה
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 :ה זזקךה 2? ;י אפתר ילא זזז"סייכעחאי
 כרזן ,שאכלם-ק!כנם : ל'ששה ?ה'-ל'1

 הלו ההיא כךדם ואמרתם : סךששהטקעךל
 יזכירו עלילסיו הוךישכעטום כשמו קרצילזי
 מלעת צשה נטית קי יי נטרי שקד: נשגגגי
 כהוא כךם נטטל : דשךטל קווש כקרגוגאל כי- צין 'וקבת ;רנ' עהלי בכל-הארץ:זאת
 לו קונו יי לף וךו,טךצנו לד ק?מ זה אלהינודיגה
 כיקז%סו: משטסהגגלה
 ולקרוב לרחוק שלום י יפתי שפתים ליבבעךא
 אתחעמשיראש לבשה ודיה : ירפאתיו ייאמר

 לףושלושים
 ר,ר(יע;'י

 שלזם י ש'לזם בן-'שי
 fT טל?ף :עזרץ גי לעורף ושלדםלף

 לסי כה שסרטם : נגרור בראשיי דיסקוליד
 שידם: אשרשלץ וסל שלום זנית% שלדםוחטה
 כשלום: טה-עקד ךגכך י ת יטו לער עז"

 כךךקי: ההלך זהבה קל-ירא שן-קלעלייישריקכח
 9תה גגמן י ושחץ : לף טשךיץוקוב תאכל קיהוג9יץ
 ליסףוויףלזרזפי

 ;שסי
 סף ש"ל: ש"יכ יפים

 עקיב טי?מטאה ןהבה ןשש% :יהנף: *סי:יר.,א הי% ןדיג
 לכגקי"5יםצלני,4ךל: לאהחנלם ן%מ:%: פלנרישמ

Tom 441,4) ).דס"א
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 כפור יום למוצאימעריב682
 אשית גי. ליעי קלה לסת סכל ל"דון לשגלולדנו
 האדמה כמשיחית שמנמ ולא רשורצות כנייי ןשנףשלא
 כרעים ואנקנו * םמףנם כשל ןגףלנו חלקנופסם שםשלא

 סקדוש סטלגים טלסי קוד ל9גי ומידיםיטשטטוים
 :קרו ומישב 8ךץ ךיוסר שמים נושה שהוא הואשרוף

 הוא מרומיכם: בגססי ?זי ושכינרה טק?לכשקדכם
 ששתיב זילתף* מ9ם טלקבג לקת ערד* טיןט5הים'
 היתו יי שי לל-ישף ןם~טבמ המום וידעתטתיתו,
 עיד: אין מטסת ן?5-מארץ ם בשקוםהמלהים
 לכוסן * שייתדגרתףן סירץןסטלילים טן גלוליםלשיר אף שמ89דת מסרה לראית שלהיני :י לף גקמק?5-כן
 לסגנות * דקהאובשמף ןכישגיךשי במלכיתשריעולם
 לף שי סקל של-ייני ףךעי ישירי * טרץ ש5-רשתיטלף
 וקרעו שלקיני : לעקף : של-לשרן "שכע ד שין.יו"שרע
 את-על סלם תקטלי ותנו* יקר שטף ךלסבודף9ילי*

 כי * ועד לעולם גוהרה ?ליהרם והמלולטלכותף*
 : ששכור טללית 2י ולעילאי היא שלףסטלכות
 ןיזיזף.יי עטר : ואד לע4 ומלך י :הדף טתורתף3ותוכ
 אקןא : קדנה הההן כום 2ל-כל-סמלץ עף)

 : יקד ושמי
בן:(1עכ:ן1ג::'ןטגנ3%טצ"פיbb1D 15' סס61 ל" Qh סכסטיס su מכרכים קין סכ1ס, טל טכדיליס י"כנמ51,י

 %ע,ןעב:נ:י,1ב:ן:ג1"
 "ין 6כ5 כמ"כ, sc טנר1ת "1 עמס, pS7lna סנר sul לת"ס, כנוןנסתר

 כ:כמ. כסתר bS "ס עתם, סס51ית1 סגר -suמכלכיס
 מעסיס כדרך למקס רעס1 "ת ctb 1פ1קדיס ל:15ס לכתיססנמעריס

 מלננס. ~c7p ,נו:גיס )'ע3ץ.( היל אל מחיל ילט לקישהסוכה
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 הלבנה.כרכת
-/AS  : שיהקים ש4הף סףסשקין שתנטה של4 ישלף

 שקש ה%ל4וץ ולנושאיי: ייה4 של-טלטניישלההם
 וסנים סלטם ?% חלליהף : ייי כלשכשכיררחאילמה4

 יזף ף,א כ' 'ה,ף את-עם ןהללי משקים: "להקרו
 יעכור: ביא סקאנכזן לעולכם *ד ושמידכםהקרא:

 אשר יודכצבים חבעשף קעתה שמיףקרטרעה
 2 מסקננף קן נסן-יכף כבמזכרנו טדאנוש :כין4מה

 סקר סעפם. קלך חלשנו ? סמהסריך
 היוקל-יסמם. וכךוה שסקים. פראהסיטרו

 אר(-מסקיךם: יסמ שלא לסם. נמן ועקחק
 טסת פועל * קטם רצון לעשות ושמהיםששים
 עו.תתהרש אסר וללסנה טסהי?תילתו
 העתידים קטן. לעקומי הפסטרתןשרת

 שם על ליוערם ולסאר כמותה.להממרש
 ףךשים: טמךש ן "הה ערוך מלכותו.קבור

נ"פשר4ףישז*
 4רי

 שייךביי* שריקיי* ש**
 נ%6פותי0. זוקף לק כנרכיו יכלפ סל6 )ויוסל מ"פ. 1D1bI מלכנס ככנזורוקז
 לנע :כיל דאיני שננדף* ישך שחבי ששב[ג"פ

 : לזעה סי ~ya שראיני יישלי לא שד *שד
 קאסן2 דרממ זרוונף ינדל ןקחד "nctas 5צ2%ליסםג"פ

 2 מפל ללגמם שיקמה ופחד שנדל ןרחף דרמף?אסן
 עם: סי ועדאל טלרירר
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 הלננהברכת684
)Sbtc1שיים: יירקם סי' ,%ח : שלזוללם יי יעי 
 אשן: ןשיא5 ו5כ5 לקו :הוי מףב ומזן מיכ סמןג"ס

 52 סקטץ * קעורים ע5 מרלג * שא זה סגה דוריקו5
 יק חגה . קשיים לקשר או ליכי דויי דוקה :סיערת
 סםרכים: טן סעיץ פסקנות מן ס ? טש שסלרי* שסרשטד
 ץכיסם יגי למקשיי אלא גשרי זכו לא אלטלא ושמ41. רשי ךביןנא

 טוטד: לסיקףא גרף סלת חשי שטי : ם תוש אות טןםשששקום

 דףדה: ע5 מתרפקת ספרפר מן ,kW~ זאתסי
 שניטוע לטיאות א13כעי ואלמי אר"י ה טייןוף וצוןו'סי
 * סמטה ?אור היןוק אור ויס' מעוב. שום יה" ן5אסלוחת.

 סעושהי %ם שוךןמיק כמו נראשיוה: :ק' שבערץוכאור

 שקשוב מקרא וגסתכם . מגדלים מסאית איי-שהיששאסי

 : שסז טלשם רויד נארק אך,(יסכם טורקייכקשי
 1!ך': וא "4ק טק.א,עינץ4ספהים למעליקשק-
 נשגל: שולי דישו ולא לע:נימ סגף ששף:ח5,"ימ רענן לשום ח5-הן : נןץ ש"מ עשה יהיה שעם?ערי
 לא ךן98ש ישם :טוף: 1ל-י_ך קלף ןהוה שמרף:הוה
 יןיזע !שירה ליה : שללה %ס"וה

~bGf; יבו"ף דשטי-עאסד ,ותהנסשף: טיי nmua :רעד-עולף 
 אף: ירקיע הלליהו שהךשף הללרא5 יה55ויה

 קיעקע היליהה : הייי 3יב סלייהף לבויזימל5יהי
 קלל(והו ומסול בתף הלקוהו ןס3ור: פנבלשופר'ה55והה

 בעלעלי הלליהו בע5צלי-עגקע יוהו וענב:בס%מ
 הושטה פ5סרקהו

 תהי
 קל5עף: ןה

 נגדיו. מ!לי !ינער וכו', בנגינות למנצח מ"ז, מטור לוטו ג"כ מנכון סכתכ!ויד

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח




